
   3.  NAPIREND                    Ügyiratszám: 14/808-3 /2014. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet és 
a közszolgáltatási szerződés elfogadása 

 
Előterjesztő:   Császár László polgármester 
 
Előkészítette:  Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 
 
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
   Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság  
   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Meghívandó:   Czanka Barnabás vállalkozó 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.), mely néhány rendelkezést kivéve 2013. január 1-jén 
lépett hatályba. A Ht. 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást meghatározó, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. A Ht. egyidejűleg módosította a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgt.), amely a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló IX/A. fejezetében új szabályozást alakított ki. 
Az új szabályozás az uniós követelményekkel összhangban a települési folyékony hulladék 
fogalma helyett bevezette a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát.  
 
Az önkormányzatnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani és a közszolgáltatás 
ellátásának legfontosabb tartalmi elemeit a Vgt.  44/C. § (2) bekezdése alapján 
önkormányzati rendeletben kell megállapítani. 
A jelzett jogszabályváltozás okán a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének rendeletet kell alkotni, az erre vonatkozó rendelet-tervezetet az 1. melléklet 
tartalmazza. 
 
Az előterjesztés a közszolgáltatási szerződéssel összefüggésben határozati javaslatot is 
tartalmaz, melyben a Képviselő-testület felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a jogi 
szabályozásra tekintettel kösse meg a közszolgáltatási szerződést (2. melléklet) Czanka 
Barnabással. Czanka Barnabás végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését és elszállítását Tapolcán és vonzáskörzetében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-
vel (a továbbiakban: DRV Zrt.) kötött vállalkozási szerződése alapján, és az összegyűjtött 
szennyvizet a Tapolcai szennyvíztisztító telepre szállítja. 
Czanka Barnabás benyújtotta a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges 
díjkalkulációját (3. melléklet) és átadott egy másolati példányt a DRV Zrt-vel kötött 



vállalkozási szerződéséből is (4. melléklet) – a jogszabályváltozásoknak történő megfeleltetés 
miatt a szerződését 2014. augusztusában újra kellett kötnie a DRV Zrt-vel. 
 
A rendelet-tervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdése értelmében az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
(Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség) véleményezésre 
megküldtük. A környezetvédelmi igazgatási szervnek szakmai véleményéről harminc napon 
belül kell tájékoztatnia az önkormányzatot, mely vélemény az előterjesztés megküldéséig 
még nem érkezett meg. 
 
A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Tapolca Város honlapján közzé lett téve.  
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1.§-hoz 
 

E szakasz a rendelet szempontjából jelentős fogalmakat értelmezi. Az értelmező 
rendelkezések meghatározásakor figyelembe kellett venni, hogy a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében felhatalmazás alapján 
kiadott jogszabály tervezetében alkalmazott fogalom a felhatalmazó rendelkezést tartalmazó 
jogszabályban értelmezett fogalomtól eltérően nem értelmezhető, és az értelmező 
rendelkezés nem ismételhető meg. 
 

2. §-hoz: 
 
E rendelkezés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás keretében ellátott tevékenységeket. A közszolgáltatást jelenleg Czanka 
Barnabás látja el, közszolgáltatóként tehát ez a vállalkozó került megnevezésre. A nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz a a DRV Zrt. által Tapolcai szennyvíztisztító 
telep szennyvízfogadó műtárgyában kerül elhelyezésre. 
 

3. §-hoz: 
 
Ez a paragrafus szabályozza az ingatlantulajdonos kötelességeit és, hogy mely esetben 
mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól. 
 

4. §-hoz: 
 
E szakasz részletesen meghatározza a közszolgáltató feladatait és kötelezettségeit. 
 

5. §-hoz: 
 
E szakasz meghatározza a közszolgáltatás igénybevételére irányuló – az ingatlantulajdonos 
és a közszolgáltató közötti - szerződés létrejöttét és annak tartalmi elemeit. 
 

6. §-hoz: 
 
A közszolgáltatás díjára vonatkozó részletes szabályozást tartalmazza. A közszolgáltatás díja 
a közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció alapján került megállapításra. 
 
 
 
 



7. §-hoz: 
 
E rendelkezés a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket rögzíti. 
 

8. §-hoz: 
 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  
 
Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
            

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a A 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet-tervezet szóló rendelet-tervezetet elfogadja 
és azt ……/2014. (…..) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. 
 
Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a helyi 
kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosításáról 
szóló közszolgáltatási szerződés tervezetet.   
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2014. szeptember 18. 
 
 

Császár László 
polgármester 



1. melléklet 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
.../2014. (IX.....) önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

kötelező helyi közszolgáltatásról 
 

(tervezet) 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

a)  ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – 
és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon 
helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják. 

b)  közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díj.  

 
2. § 

 
(1)  Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási 

területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
(átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására) közszolgáltatást 
szervez és tart fenn. 

(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) Tapolca város közigazgatási területén 
történő ellátására Czanka Barnabás vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult. 

(3)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadási helye a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. kezelésében lévő Tapolcai szennyvíztisztító telep.  

 
3. § 

 
(1)  Az ingatlantulajdonos köteles 

a) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet úgy 
gyűjteni és tárolni, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

b)  a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal igénybe venni, és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni továbbá 

c)  a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 
(2)  Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettség alól, amennyiben az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz tisztítása és elhelyezése vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező egyedi 
szennyvíztisztító berendezéssel történik. 

 
 
 



  

4. § 
 
(1)  A közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, 
az átadási helyre történő szállítása, és ártalmatlanításra történő átadása. 

(2)  A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a 
közszolgáltatást elvégezni. 

(3)  A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy 
nem tekinthető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek. 

(4)  A közszolgáltató a (3) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására 
laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a 
közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye 
igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kritériumának. A közszolgáltató a vizsgálat eredménye alapján értesíti az 
illetékes hatóságot és a közszolgáltatást megtagadhatja. 

(5)  A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét 
igazolni és az erre szolgáló iratokat 5 évig megőrizni. 

(6)  A közszolgáltatás ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a 
közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változtatás előtt legalább 15 nappal a helyi 
média útján köteles értesíteni. 

(7)  A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az 
alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni. 

(8)  A közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított 
és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az Önkormányzatnak adatot 
szolgáltatni. 

 
5. § 

 
(1)  A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó közszolgáltatási szerződést köt az 
ingatlantulajdonossal. 

(2)  A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell 
a) időbeli hatályát, 
b) a teljesítés helyét, 
c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének módját, 
d) a felek jogait és kötelezettségeit és 
e) módosításának, felmondásának feltételeit. 

(3)  Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltatási szerződést a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonos által első alkalommal igénybe vett közszolgáltatás időpontjában 
köteles megkötni az ingatlantulajdonossal. 

(4)  A közszolgáltató a megkötött közszolgáltatási szerződéssel érintett ingatlanokról évente 
írásban tájékoztatja az Önkormányzatot.  

 
6. § 

 
(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 

kapcsolatos közszolgáltatási díj 13.000,- Ft. A díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, valamint a 
rezsicsökkentést. 

(2)  A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel történik. 
(3)  A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2600 Ft/ m3 +  ÁFA lehet. 



  

(4)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a jármű névleges 
térfogatával kerül elszámolásra. 

(5)  Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő hibájából 
meghiúsul, a közszolgáltató kiszállási díjra jogosult, melynek összege 1.850,- Ft + ÁFA. 

(6)  A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 
számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 

(7)  A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 
törvény tartalmazza.  

 
7. § 

 
(1)  A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló törvényben meghatározott módon jogosult – a közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatainak (természetes személyazonosító adatok, lakcím) nyilvántartására és kezelésére. 

(2)  A közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követően a díjhátralékot, 
valamint az annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni 
kell. 

(3)  A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletnek 
megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást. 

(4)  Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a keletkezett nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról a rendeletnek megfelelően 
gondoskodik, a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti, valamint a 
közszolgáltató a rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.  

 
8. § 

 
E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2014. szeptember 26. 
 
 
 
  Császár László                                         Ughy Jenőné 
               polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. melléklet 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 (tervezet) 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának  
a helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására 

 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Tapolca Város Önkormányzata  
8300 Tapolca Hősök tere 15.  
képviseli: Császár László polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 

másrészről 
Czanka Barnabás vállalkozó 
8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
képviseli: Czanka Barnabás 
(a továbbiakban: Közszolgáltató) 

 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 
1. A közszolgáltatási szerződés tárgya: 
 
Tapolca Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 
Siófok Tanácsház u. 7.  (A továbbiakban DRV) Tapolcai szennyvíz- tisztító telepére történő 
beszállításával, és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás ellátására. 
 
2. A Közszolgáltató kötelezettségei: 
 
2.1. A Közszolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatás folyamatos és teljes 
körű ellátását. A Közszolgáltató a szolgáltatás végzése során alvállalkozó igénybe vételére 
jogosult. 
 
2.2. A Közszolgáltató vállalja az Önkormányzat közigazgatási területén keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátását, mely a közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat a Közszolgáltatónak 
kizárólagos jogot biztosít. 
 
2.3. A közszolgáltatásra az igényt: Mobil: 06-30/262 0037, Tel.: 87/321-529 telefonszámokon 
kell bejelenteni. 
 
2.4. 2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán 
belül a közszolgáltatást elvégezni.  
2.4.1. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 
elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást 
kizáró gépjárművel végezheti a vonatkozó jogszabályok betartásával. Amennyiben a 
begyűjtés, vagy a szállítás során szennyeződés keletkezik, a Közszolgáltató a szennyezett 
területet haladéktalanul köteles megtisztítani és fertőtleníteni. 
 



  

2.5. A Közszolgáltató kötelezettsége a szerződés tárgyában szereplő közszolgáltatás 
teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, 
valamint szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. 
 
2.6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt 
eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól 
olvasható felirattal fel kell tüntetni. 
 
2.7.  A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól az Önkormányzat Képviselő – Testületének legalább évenként egyszer 
tájékoztatást ad. 
 
2.8. A közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 
adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése. 
 
2.9. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése során 
köteles a hatályos jogszabályok szerint eljárni. 
 
2.10. A Közszolgáltató a tevékenység elvégzéséről számlát küld a fogyasztónak, melynek 
formája a fogyasztó választása alapján készpénz átutalási megbízás vagy átutalásos számla. 
A szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a megküldött számla tartalmazza. 
 
2.11. A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és az esetleges észrevételek, 
kifogások, panaszok megtételéhez szükséges információkat az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja, amely alapján az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. 
 
2.12. A Közszolgáltató munkanapokon 7-től 18-ig fogadja a bejelentéseket a 
közszolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat, panaszokat az alábbi lehetőségek 
szerint: 

- Telefonon a 06-30/262-0037 és a 87/321-529 telefonszámokon. 
- Személyesen a Köszolgáltató telephelyén: 8253, Káptalantóti Badacsony u. 12. cím 

alatt. 
- Levélben a 8300, Tapolca Lehel u. 8. levelezési címen. 

 
2.13. A szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, kifogások, panaszok kivizsgálását a 
Közszolgáltatónak a bejelentéstől, illetve az írásbeli megkeresés iktatásától számított 48 órán 
belül meg kell kezdeni. A vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről a megrendelőt 
30 napon belül írásban tájékoztatni kell. Haladéktalanul intézkedésre köteles a 
Közszolgáltató környezetszennyezés esetén, ha az a közszolgáltatási tevékenységével 
okozati összefüggésben van. 
 
2.14. Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi rendeletével kapcsolatos, 
úgy a Közszolgáltató 15 napon belül köteles a panaszlevelet - a panaszos egyidejű értesítése 
mellett - az Önkormányzathoz megküldeni. 
 
3. Az Önkormányzat kötelezettségei: 
 
3.1. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a 
Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatására. 
 
3.2. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb 
hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíteni. 



  

 
3.3. Az Önkormányzat köteles biztosítani a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát. 
 
3.4. Az  Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatás díját a megelőző év november 
30 napjáig vizsgálja felül és a tárgy év január 01 napjától kezdődően önkormányzati 
rendeletben állapítja meg. 
 
3.5. Amennyiben az Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 44/D § - ában foglalt előírásnak megfelelően - az Önkormányzat 
Képviselő Testületéhez a Közszolgáltató által - előterjesztett díjjavaslatnál 

- alacsonyabb mértékben állapítja meg a díjat, 
- vagy nem január 1. napjától kezdődően állapítja meg, annak ellenére, hogy 

Közszolgáltató díjjavaslatát a 6.3 pontban leírt határidőig bezárólag megküldte, 
 

úgy az Önkormányzat a különbséget díjkompenzáció formájában, a Közszolgáltató által 
kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a 
Közszolgáltatónak. 
 
4. A közszolgáltatási szerződés megszűnése: 
 
4.1. Megszűnik a közszolgáltatási szerződés: 
- a szerződésben meghatározott határidő lejártával, 
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg. 
 
4.2. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 
 
4.3. A Vgtv. 44/G § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: 
 
4.3.1. a közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel az Önkormányzat részéről, ha a 
Közszolgáltató 
a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek 
tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja; 
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. 
 
4.3.2. A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor 
mondhatja fel, ha  
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt 
okoz, vagy  
b) akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy a közszolgáltatási szerződés megkötését 
követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy 
változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 
4.3.3. A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap. 
4.3.4. A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az Önkormányzatnak intézkednie kell, 
hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen. 
 
 
 
 



  

5. A közszolgáltatási díj: 
 
5.1. Az Önkormányzat Közszolgáltató díjjavaslata alapján hatósági ármegállapító 
rendeletében állapítja meg a Közszolgáltató által alkalmazott szállítási díjat. 
 
5.2. Az Önkormányzat hatósági ármegállapítása során - a Közszolgáltató díjjavaslata alapján 
- olyan hatósági árat állapít meg, amely a szállítás és ártalmatlanítás gazságos végzéséhez 
fedezetet nyújt, illetve lehetőség szerint fejlesztési forrást biztosít a korszerűsítésre. 
5.3. Közszolgáltató - az Önkormányzathoz, mit árhatósághoz - a következő évi díjkalkulációt 
a megelőző év november 10. napjáig terjesztheti elő. Az Önkormányzat az alkalmazásra 
kerülő hatósági árról az ármegállapító rendelet megküldésével legkésőbb december 27-ig 
tájékoztatja a Közszolgáltatót. 
5.4. A szerződés aláírásakor a 2014. évre vonatkozó legmagasabb közszolgáltatási díj, mely 
magában foglalja nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és 
ártalommentes elhelyezését: 2600 Ft/m3 + ÁFA 
5.5. A  közszolgáltatási díj elemeit a közszolgáltatási szerződés mindenkori mellékletét 
képező, évenként megküldött díjjavaslat részletezi. 
5.6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a jármű névleges 
térfogatával kerül elszámolásra 

 
6. Közszolgáltatási szerződés hatálya: 
 
6.1. A közszolgáltatási szerződés hatálya kötelezően kiterjed Tapolca Város közigazgatási 
területére. 
 
6.2. A szerződés aláírásának napján lép hatályba és határozott időtartamra, 10 évre szól. 
 
6.3. A Felek a közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel, írásban bármikor 
módosíthatják. 
 
7. Egyéb rendelkezések 
 
7.1. A Felek tudomásul veszik, hogy e szerződés tartalma alatt, vagy arra tekintettel, illetve 
bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy a másik fél tevékenységére 
vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként kezelni, illetve megőrizni, 
azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. 
 
7.2. Ezen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a Felek 
tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek 
titokban maradásához a félnek méltányolható érdeke fűződik. 
 
7.3. Ha ezen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnek, ez a 
részleges érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem 
érintett rendelkezései hatályban maradnak és kikényszeríthetőek. 
 
7.4. Az érvénytelen rendelkezések helyett a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabályt 
kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a 
szerződést a felek egyáltalán nem kötötték meg. 
 
7.5. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk., valamint a Vgtv. vonatkozó 
rendelkezéseit, illetve a tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat 
tekintik irányadónak. 



  

 
7.6. Szerződő felek kifejezik szándékukat, hogy a felmerülő vitás kérdéseket közvetlen 
tárgyalások útján rendezik, és az így el nem dönthető kérdések tekintetében értékhatártól 
függően a Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

 
 

Tapolca, 2014............................  
 
 

 
Császár László 
polgármester 

Önkormányzat 

 
Czanka Barnabás 

vállalkozó 
Közszolgáltató 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 
alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A lakosság számára a rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen. A közszolgáltatási 
díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Az új szabályozás kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a 
vízszennyeződés megelőzését és a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
nincsenek. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A tárgykört érintő jogszabályváltozások miatt szükség van a települési folyékony hulladék – 
szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására. A helyi szabályozás elmaradása 
jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását 
vonhatja maga után. 

 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  
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